
  

Tilbud om vaccination mod COVID-19  
 

21. december 2020 

Til beboere på plejecentre og midlertidige pladser 

 

Du tilbydes nu vaccination mod COVID-19. COVID-19 er en sygdom, der kan ramme alle. 

Sygdommen kan være alvorlig for nogle, og vaccination kan være med til at forebygge alvorlig og 

livstruende sygdom.  

Vaccination mod COVID-19 er gratis og det er frivilligt om du vil tage imod tilbuddet. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19, fordi: 

- vaccinen beskytter dig mod COVID-19 

- vaccinationen er med til at minimere død, alvorlig sygdom som følge af COVID-19  

 

Når du skal vaccineres 

Vaccinationen vil typisk blive givet i overarmen. Efter vaccinationen vil du være under opsyn i 15 

minutter. Det skal de, hvis du skulle få en allergisk reaktion efter at være blevet vaccineret. Det er 

heldigvis sjældent, at det sker, og personalet vil hurtigt tilkalde en person, der trænet til at håndtere 

det.  

Hvilken vaccine skal du have?  

Den vaccine, der i første omgang vil blive brugt i Danmark har fået navnet Tozinameran. Vaccinen 

er lavet sådan, at den forbereder kroppen på at bekæmpe ny coronavirus, hvis man skulle blive 

smittet med virus. Det gør den ved at danne de såkaldte antistoffer. Antistofferne søger for, at 

bekæmpe ny coronavirus, hvis man på et senere tidspunkt skulle møde det. På den måde hjælper 

vaccinationen til, at man ikke bliver syg af COVID-19.   

Du kan læse mere om vaccinerne på Lægemiddelsstyrelsens temaside om corona-vacciner, 

www.lmst.dk.   

 

 

 

 

Hvis du siger ja til tilbuddet om vaccination, vil du blive vaccineret på det plejecenter, hvor du 

bor 

Du vil blive kontaktet af personalet på dit plejehjem, der vil orientere dig om, hvornår du skal 

vaccineres.  

 

 

http://www.lmst.dk/


  
Du skal vaccineres to gange 

For at være beskyttet mod COVID-19 skal du vaccineres to gange. Der skal gå mellem 21 og 28 

dage mellem første og anden vaccination. Dit plejecenter vil sørge for, at du får din anden 

vaccination til tiden. Du vil derfor også modtage information om tidspunkt for anden vaccination 

fra personalet på dit plejecenter. Hvis du efter den første vaccination, ikke vil have anden 

vaccination kan du altid sige nej til det.  

Efter to vaccinationer vil langt de fleste være godt beskyttet. Selvom man bliver vaccineret vil 

enkelte i sjældne tilfælde alligevel godt kunne blive syge med COVID-19. Ligesom ved andre 

vacciner, beskytter den langt de fleste der vaccineres, men den beskytter ikke, alle fuldstændigt mod 

sygdommen.  

Nogle skal ikke vaccineres 

Du skal ikke vaccineres, hvis du: 

- har haft alvorlige allergiske reaktioner over for et eller flere af indholdsstofferne i vaccinen. 

Har du tidligere oplevet alvorlige allergiske reaktioner efter vaccination, eller indtag af 

andre lægemidler skal du snakke med din læge, inden du bliver vaccineret mod COVID-19 

- har feber eller symptomer på sygdom - vaccinationen bør udskydes, til du er rask 

Der kan være særlige tilfælde, hvor du ikke må vaccineres, fx hvis du får noget bestemt medicin. 

Den læge eller sundhedsperson, der skal vaccinere dig, vil forud for vaccinationen sikre, at du må 

blive vaccineret. 

Får du en alvorlig allergisk reaktion efter første vaccination, skal du ikke vaccineres anden gang.  

Du kan læse mere her 

Du kan altid finde den nyeste information om vaccination mod COVID-19 på www.sst.dk/covid-

vaccination  

Du kan finde nærmere information om indberetning og overvågning af bivirkninger mv. på 

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.lmst.dk, hvor der også er oprettet en temaside for COVID-

19 vaccinerne.  

Hvis du har fået tilbud om vaccination, og er i tvivl om du på grund af sygdom eller lignende skal 

vaccineres, kan du kontakte din læge. 
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Efter du er blevet vaccineret 
 

Husk stadig de gode råd 

Selvom du er blevet vaccineret mod COVID-19 og godt beskyttet mod selv at blive syg, anbefaler 

Sundhedsstyrelsen fortsat, at du følger de gode råd til at forebygge smitte. Det gør vi fordi, vi ikke 

ved om vaccinen også hjælper til at mindske smittespredningen i samfundet.   

Sådan bør du forholde dig, efter du er blevet vaccineret 

I studierne, der har undersøgt vaccinen er der blevet set række formodede bivirkninger. Milde, 

forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige. Det kan fx være 

ubehag, rødme ved indstiksstedet, let feber og muskelømhed. Hvis du fx får let feber, er det udtryk 

for, at immunsystemet reagerer. Du behøver ikke at tage fat i din læge, hvis du oplever den slags.  

 Kontakt din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer 

Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret, bør du kontakte 

din læge. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller 

hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre 

forhold.  

Du kan i øvrigt kontakte din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter 

vaccination.  

Indberetning af formodede bivirkninger 

Din læge har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. 

Du kan selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via e-blanketten på 

styrelsens temaside om COVID-19 på www.lmst.dk. På denne temaside kan du også finde mere 

information om COVID-19 vacciner  

Mulige sjældne, alvorlige bivirkninger 

Efter vaccinen er blevet taget i brug i andre lande, er der set enkelte tilfælde af allergiske straks-

reaktioner (anafylaktiske reaktioner). Det er en kendt bivirkning fra alle vacciner, da alle 

vaccinationer medfører en lille risiko for kraftig allergisk straks-reaktion (anafylaksi), hvilket 

vaccinationsstedet skal kunne håndtere. Det er derfor, man altid skal sidde og vente et stykke tid 

efter vaccination.  

http://www.lmst.dk/

